PROTOKÓŁ Nr XXIII/2016

sesji Rady Miejskiej w Praszce
odbytej w dniu 20 grudnia 2016 roku
w godz. 1000 - 1235
Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce
Radnych obecnych wg listy obecności 15 / lista obecności w załączeniu /.
Spoza składu Rady Miejskiej:
1.
2.
3.
4.
5.

Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki
Pani Danuta Janikowska – Zastępca Burmistrza
Pan Krzysztof Pietrzyński – Sekretarz
Pani Małgorzata Zawis - Skarbnik
Sołtysi - 9 osób / wg listy obecności /

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD:
Ad .1
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce wypowiedział formułę
„Otwieram XXIII sesję Rady Miejskiej w Praszce”. Przywitał obecnych radnych na XXIII/2016
sesji Rady Miejskiej. Stwierdził, że obecnych jest 15 radnych, zatem obrady są prawomocne.
Powitał również gości zaproszonych, sołtysów, burmistrza i pracowników Urzędu
Miejskiego.
Ad 2.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce przedstawił proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Informacja Burmistrza Praszki .
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2016 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2017 rok.
Zapytania i wolne wnioski.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad.
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Przewodniczący obrad zapytał Radnych, czy mają uwagi lub inne propozycje dot.
przedstawionego porządku obrad. Uwag nie zgłoszono.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki zwrócił się o wprowadzenie do porządku obrad
dodatkowego punktu, jako punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane w
czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka. Wyjaśnił, że
Gmina nie może pobierać opłat za dzieci 6-letnie, na które dostaje subwencje.
Radni jednogłośnie przyjęli proponowaną przez Burmistrza zmianę w porządku obrad.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący obrad poprosił Radnych o przyjęcie porządku obrad.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że Radni
jednogłośnie przyjęli porządek obrad z wprowadzona zmianą.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Informacja Burmistrza Praszki .
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2016 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar
zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2017 rok.
Zapytania i wolne wnioski.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad.

Ad 3.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół z
XXII/2016 sesji Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 listopada 2016 r. wyłożony był do wglądu w
biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszym posiedzeniem. Poprosił o zgłaszanie uwag do
protokołu. Nie wniesiono uwag do protokołu.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że protokół z XXII/2016 sesji Rady
Miejskiej w Praszce z dnia 29 listopada 2016r. został przyjęty przez radnych większością głosów
/ 14 za, 1 radny wstrzymał się od głosu/ przez Radę Miejską w Praszce.
Ad. 4
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że należy
powołać Komisję Uchwał i Wniosków. Zaproponował, by w skład komisji weszli:
- Pan Henryk Łowejko
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- Pan Krzysztof Spodzieja
- Pan Łukasz Bilski
Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na pracę w w/w komisji. Wobec powyższego przystąpiono
do głosowania.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że jednogłośnie powołana została
Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:
- Pan Łukasz Bilski - Przewodniczący
- Pan Henryk Łowejko
- Pan Krzysztof Spodzieja
Ad 5.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił informację z działalności między
sesjami tj. od dnia 30 listopada 2016 r. do 20 grudnia 2016 r. Informacja stanowi załącznik do
protokołu. Dodatkowo poinformował, że w związku z tym, że przesunięty jest termin przyjmowania
wniosków na termomodernizacje, musimy zaktualizować wnioski i audyty i w styczniu będziemy
musieli zmienić wieloletnią prognozę finansową. Około 15-20 stycznia 2017 r. musiałaby się odbyć
sesja w tym temacie.
Pan Józef Pilarski zapytał, czy te okna w szkole, które nie spełniają wymogów projektu
nadawałyby się do budynku przy hali.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że jeśli będą duże wymogi co do wniosków to nie
będziemy ich realizować. Te wymogi dotyczące okien są głupotą. Wyjaśnił, że zmiana wieloletniej
prognozy finansowej musi być dokonana w styczniu 2017 r., a dzisiaj zmiana wieloletniej prognozy
dotyczy tego roku : wodociągu w Kowalach i toalet miejskich.
Pan Krzysztof Spodzieja zapytał o kwotę na termomedrnizację, była przewidywana kwota
850.000 zł, a jest 1.450.000 zł, skąd będzie finansowanie.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że finansowanie będzie z kredytu.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy mają uwagi lub pytania do
przedstawionej informacji. Uwag i pytań nie zgłoszono.
Ad.6 -7
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące
projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały w
sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2016rok. Te dwa projekty uchwał wiążą się ściśle ze
sobą więc omówimy je razem. W związku z tym, że projekty tych uchwał nie były rozpatrywane na
posiedzeniach komisji poprosił o wyjaśnienia Burmistrza lub Panią Skarbnik.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki wyjaśnił, że zmiana wieloletniej prognozy
finansowej dotyczy dwóch inwestycji, które były zapisane na rok, a będą realizowane w ciągu
dwóch lat i są dokonane zmiany w tabelach. Dotyczy to wodociągu w Kowalach i budowy toalet
miejskich.
Pani Małgorzata Zawis – Skarbnik Gminy objaśniła zmiany w budżecie. Dotyczą zwiększenia
dochodów z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej, wypracowanych dochodów w Zespole
Placówek Specjalnych oraz ponadplanowych dochodów w Środowiskowym Domu Samopomocy i
ze zwrotów świadczeń niesłusznie pobranych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Praszce. Po stronie
wydatków środki te zostały rozdysponowane podobnie jak w dochodach. Są również zmiany
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między działami zawarte w załączniku do uchwały i dotyczą działalności stołówek przy gimnazjum
i w przedszkolach. Zostały uaktualnione kwoty.
Pan Łukasz Bilski zapytał o zmiany w dziale 801, w którym zwiększono środki o 40.000 zł.
Na co są te środki przeznaczone.
Pani Małgorzata Zawis odpowiedziała, że są to wydatki bieżące, nie są przeznaczone na
wynagrodzenia.
Pan Łukasz Bilski - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Przeprowadzono głosowanie.

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało
15 radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie /15 za/ podjęła uchwałę nr 167/XXIII/2016 w
sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Pan Łukasz Bilski - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały
w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2016 rok.
Przeprowadzono głosowanie.

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało
15 radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie /15 za/ podjęła uchwałę nr 168/XXIII/2016 w
sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2016 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 8.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poprosił o wyjaśnienia dotyczące projektu
uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć
podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka Panią Danutę Janikowską – Zastępcę
Burmistrza.
Pani Danuta Janikowska poinformowała, że 1 grudnia br. weszła w życie ustawa
wprowadzająca zmianę wysokości opłat za przedszkole dzieci w wieku do lat 5. Było dotychczas,
że wszystkie dzieci do lat 6 były objęte tym zapisem, teraz sześciolatki objęte są subwencją i nie
możemy pobierać opłat za nie.
Pan Łukasz Bilski - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt omawianej
uchwały.
Przeprowadzono głosowanie.

Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało
15 radnych i Rada Miejska w Praszce jednogłośnie /15 za/ podjęła uchwałę nr 169/XXIII/2016 w
sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy
programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Praszka. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad.9-10
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący obrad poinformował, że projekty uchwał w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2017 rok
omówimy razem, gdyż są ze sobą ściśle związane, a głosować będziemy odrębnie każdy projekt
uchwały. Poinformował, że projekt budżetu na 2017 rok oraz projekt wieloletniej prognozy
finansowej zostały przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania
oraz Radzie Miejskiej w ustawowym terminie tj. do 15 listopada 2016 r. do zapoznania się , a
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następnie rozpatrzenia na posiedzeniach komisji Stałych Rady. Przypomniał uchwałę nr
331/XLI/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej. Budżet uchwalany jest zgodnie z § 9 w/w uchwały:
1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
3. Odczytanie opinii poszczególnych Komisji stałych i łącznego stanowiska Komisji
budżetowej.
4. Przedstawienie stanowiska Burmistrza Praszki do stanowiska Komisji Budżetowej.
5. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.
6. Głosowanie projektu uchwały budżetowej.
Na posiedzeniach komisji postępowano zgodnie z tą uchwałą. Komisje przedstawiły wnioski,
a komisja Budżetowo Finansowa scaliła wszystkie wnioski i przekazała Burmistrzowi Praszki.
Burmistrz Praszki przedstawił stanowisko dot. przedstawionych wniosków komisji. Przystępujemy
do uchwalania kolejno: wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy Praszka na 2017 rok .
Pan Bogusław Łazik poprosił Burmistrza o omówienie wprowadzonych autopoprawek do
projektu budżetu na 2017 r. i wieloletniej prognozy finansowej.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił następującą autopoprawkę do
projektów uchwał w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Praszka na 2017 rok:
W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi „Przebudowa i rozbudowa sieci
wodociągowej w ul. Wodnej w Kowalach” zwiększa się środki o 120.000 zł. Kwota ta znajdzie się
w § 950 – wolne środki. Deficyt po zmianie wyniesie 1.823.352 zł. Zmiana ta została również
wprowadzona w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Regionalna Izba
Obrachunkowa w Opolu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dot. budżetu Gminy Praszka na
2017 rok oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Odczytano trzy
uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu :
- w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej –
Uchwała Nr 561/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.,
- w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy na 2017 rok – Uchwała Nr
624/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.,
- w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały
budżetowej – Uchwala Nr 625/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r .
Powyższe uchwały stanowią załączniki do protokołu.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poprosił Komisje Stałe Rady o opinie dotyczące
projektów uchwał w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia budżetu
gminy na 2017 rok.
Komisje Stałe Rady przedstawiły opinie i wnioski dotyczące projektów uchwał w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok:
- Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej i w sprawie budżetu gminy na 2017 rok. Przedstawiła wniosek Pana Łukasza Bilskiego
odnośnie zmian w projekcie budżetu na 2017 rok – wykonanie projektu utwardzenia placu pod
parking przy ul. Wodnej w Praszce.
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- Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaakceptowała projekt uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawie budżetu gminy na 2017 rok bez wniosków.
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała
projekty uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2017 rok, pod
warunkiem, że zostaną wyjaśnione wątpliwości dotyczące podwyżki wynagrodzeń dla
pracowników administracji i obsługi w jednostkach organizacyjnych i w urzędzie.
- Komisja Gospodarczego Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2017 r. bez wniosków.
- Komisja Budżetowo-Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2017 rok. Przedstawiła wniosek, by w
przypadku pojawienia się wolnych środków przeznaczyć je na przejęcie stadionu w Praszce i na
remonty dróg. Ponadto wpłynęły wnioski od radnych: Arkadiusza Kościelnego o postawienie wiaty
przystankowej w Ganie i Łukasza Bilskiego o przesunięcie środków z działu 900 ( wykonanie
projektu oświetlenia części ul. Gorzowskiej w Praszce) w kwocie 10.000 zł na utworzenie nowego
zadania inwestycyjnego- wykonanie projektu utwardzenia placu pod parking przy ul. Wodnej w
Praszce.
Wniosek Komisji Budżetowo-Finansowej jak i wnioski zgłoszone przez radnych przekazano
Burmistrzowi Praszki.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady stwierdził, że w zasadzie w tym roku nie ma
wniosków dotyczących projektu budżetu. Zgłoszone wnioski dotyczą realizacji zadań, co do
których wypowie się Burmistrz, a środki są w odpowiednich działach. Są to drobne sprawy. Dzisiaj
przed sesją odbyło się krótkie posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej , na której obecni byli
wszyscy radni i omawiana była sprawa podwyżki wynagrodzeń dla pracowników obsługi
administracyjnej w jednostkach organizacyjnych i w urzędzie. Burmistrz przedstawił dokładne dane
dotyczące ilości etatów oraz kwoty przeznaczonej na podwyżki i wyjaśnił wątpliwości zgłoszone na
posiedzeniu komisji oświaty i komisji budżetowej.
Przewodniczący obrad zarządził 15 minutową przerwę.
Pan Jarosław Tkaczyński poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i
Pomocy Społecznej o odczytanie całego protokołu z posiedzenia komisji oświaty.
Pani Grażyna Sołtysiak odczytała protokół w całości.
Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że był dwukrotnie na posiedzeniu i nie było pytań
dotyczących podwyżek, ani żadnych wątpliwości. Nie wie skąd się to wzięło w protokole.
Pani Grażyna Sołtysiak odpowiedziała, że były pytania do Pani Danuty Janikowskiej – Zastępcy
Burmistrza. Pytano skąd się wzięła kwota 180,000 zł podwyżki na etat. Pani Janikowska wyjaśniła,
że w związku z podniesieniem kwoty minimalnego wynagrodzenia z kwoty 1850 zł do 2000 zł,
kwota 150,00 zł jest na podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego, a 30 zł dotyczy dodatku za
wieloletnią pracę / biorąc pod uwagę 20% stażowego/. Na posiedzeniu omawiano również sprawy
dot. reformy oświatowej, pytano o remonty budynków i o zabytki. Najwięcej emocji wzbudziła
podwyżka wynagrodzeń. Zrodziło się pytanie, czy gminę na to stać.
Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że na posiedzeniu Komisji budżetowej wyjaśnień udzielała
Pani Skarbnik.
4/
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki przedstawił stanowisko dotyczące
przedstawionych wniosków przez Komisję Budżetową. Stwierdził, że w zasadzie nie ma wniosków
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dotyczących zmian w projekcie budżetu gminy na 2017 rok. Wniosek Komisji Budżetowo –
Finansowej dot. przeznaczenia środków na przejęcie stadionu oraz wnioski radnych dot. budowy
wiaty przystankowej nie wymagają zmian w projekcie. Co do wniosku dot. przesunięcia kwoty
10.000 zł z oświetlenia ul. Gorzowskiej na projekt parkingu przy ul Wodnej, to nie kwestionuje
potrzeby urządzenia parkingu, jednak ze względu na bezpieczeństwo użytkowników ul.
Gorzowskiej, bardziej pilną potrzebą jest jej oświetlenie niż budowa parkingu. Co do wniosku Pana
Arkadiusza Kościelnego, to budowę wiaty przystankowej zrealizujemy bez potrzeby przesuwania
środków między działami.
5/ Pan Jarosław Tkaczyński poinformował, że wniosek komisji budżetowo-finansowej dot.
zabezpieczenia środków na przejęcie stadionu nie dotyczy bezpośrednio projektu budżetu. W
trakcie roku będziemy rozpatrywać te sprawy. Co do wolnych środków z nadwyżki budżetowej, w
pierwszej kolejności będziemy musieli zabezpieczyć środki na dofinansowanie zadań, na które
zgłosiliśmy wnioski do LGD, RPO.
Pan Łukasz Bilski wyjaśnił swój wniosek, ale faktycznie na ul. Gorzowskiej też jest pilna
potrzeba zrobienia oświetlenia ulicznego.
Pan Józef Pilarski stwierdził, że może trzeba byłoby wystąpić do Zarządu Dróg o wykonanie
oświetlenia, bo to jest droga krajowa.
Pan Henryk Łowejko dodał, że wniosek dot. parkingu przy ul. Wodnej zaistniał i komisja
rewizyjna będzie nadal go zgłaszać w 2017 roku. Jeśli będą wolne środki to powinno to być
zrobione.
Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że już kiedyś była ta sprawa rozważana, ale tam jest linia
wysokiego napięcia i raczej nie da się tego zrobić. Będziemy się zastanawiać gdzie stworzyć
parking. Jest wyremontowana ul. Sienkiewicza i może mogłaby służyć do parkowania pojazdów.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady zapytał, jak to jest, zawsze była mowa przy
budżecie o tym, że nie można przekroczyć pewnych wskaźników. Jak to wygląda teraz.
Pan Jarosław Tkaczyński wyjaśnił, że jest tzw. nadwyżka operacyjna. Mamy kredyt ponad 4
mln zł i jesteśmy do przodu ze spłatą 3 lata. Ta nadwyżka będzie wynosiła 1.300.000 zł. Wydatki
bieżące w administracji publicznej są na poziomie 9%, kultura 6%, oświata 39%. Jeśli nie będziemy
powiększać wydatków to mamy zabezpieczenie kredytów. Nigdy nie było zagrożenia budżetu i na
pewno podwyżka w kwocie 180,00 zł na etat nie spowoduje problemu.
Pan Bogusław Łazik zapytał, że skoro jest tak dobrze, to dlaczego nie padł wniosek o
podwyżkę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Od 4 lat nie był podwyższony. Można byłoby
też pomyśleć o innych grupach zawodowych np. nauczycielach, pedagogach. Nauczyciel
kontraktowy ma zasadnicze wynagrodzenie 2.400 zł. Czy były takie prośby kierowane.
Pan Jarosław Tkaczyński stwierdził, że Związki Zawodowe Nauczycieli składają co roku prośbę
o podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, innych próśb nie było.
Pan Bogusław Łazik stwierdził, że tu nie chodzi o jakąś zazdrość, tylko o budżet gminy, to nie
są nasze pieniądze, a rada zatwierdza budżet. Budzą się wątpliwości, czy w takiej kwocie powinny
być podwyżki. Uważa że nie i inni radni też tak uważają. Ten skok jest za duży. Co powiedzą
wyborcy z okręgów wyborczych. Jak radni mają to wyjaśnić.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie wniosku radnego
Łukasza Bilskiego dot. przesunięcia kwoty 10.000 zł z oświetlenia ul. Gorzowskiej na projekt
parkingu przy ul Wodnej w Praszce. Kto jest za wnioskiem.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady stwierdził, że za wnioskiem głosowało 2
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radnych, 12 było przeciw i 1 wstrzymał się od głosu. Wniosek został odrzucony.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o
odczytanie kolejno projektów uchwał w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2017 rok.
Pan Łukasz Bilski - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało
15 radnych i Rada Miejska w Praszce większością głosów/ 12 za, 3 wstrzymujące/ podjęła uchwałę
Nr 170/XXIII/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu.
Następnie Pan Łukasz Bilski - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2017 rok.
Przeprowadzono głosowanie.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że głosowało
15 radnych i Rada Miejska w Praszce większością głosów/ 11 za, 4 wstrzymujące/ podjęła uchwałę
Nr 171/XXIII/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2017 rok. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady pogratulował Burmistrzowi przyjęcia budżetu
na 2017 rok.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki podziękował radnym za przyjęcie budżetu
gminy na 2017 rok i ma nadzieję, że będzie równie sprawnie realizowany jak w tym roku.
Ad 11. Zapytania i wolne wnioski.
Pan Józef Pilarski przedstawił wniosek Komisji Budżetowo-Finansowej, który nie był
wnioskiem dot. uchwalonego budżetu, ale jest okołobudżetowy. W przypadku pojawienia się
środków/ ponad znane już przychody z wolnych środków 1.429.000 zł/ komisja proponuje
przeznaczyć na zadania związane z przejęciem stadionu i inwestycje drogowe.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że na razie nie wiemy co nam nowy rok przyniesie
ale około wiosny będziemy wiedzieć jakimi środkami możemy dysponować, jeśli nie wzrosną
drastycznie wydatki na oświatę.
Pan Bogusław Łazik poprosił o przegłosowanie wniosku.
Radni jednogłośnie przyjęli wniosek.
Ad 12. Sprawy różne.
Pan Bogusław Łazik – przedstawił pisma, które wpłynęły do biura Rady:
- pismo Uniwersytetu Opolskiego o dofinansowanie utworzenia kierunku lekarskiego. Jest to kolejne
pismo, poprzednie było załatwione negatywnie.
- pismo ZGŚO - informacja dot. apelu o poszerzenie granic Opola.
Pan Bogusław Łazik poruszył sprawę biuletynu informacyjnego gminy, już dał informacje o
pracy rady. Zasugerował by to był mniejszy format niż był poprzednio.
Pan Arkadiusz Kościelny poruszył sprawę utworzenia II oddziału przedszkolnego w Ganie.
Rodzice oczekują decyzji w tej sprawie. Poprosił Burmistrza o załatwienie tego tematu.
Pan Łukasz Bilski zasugerował, by zapraszać na różne uroczystości honorowych obywateli
miasta Praszki np. na obchody 11 listopada.
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Pan Bogusław Łazik poinformował, że drugiej sesji planowanej na 29 grudnia br. nie będzie,
gdyż nie ma tematów do rozpatrzenia.
Pan Łukasz Bilski stwierdził, że jednak powinna odbyć się sesja, gdyż jest sprawa raportu o
ewaluacji strategii gminy.
Pan Jarosław Tkaczyński odpowiedział, że strategia była uchwalona w tym roku i na razie nie
ma potrzeby robienia ewaluacji. Co do sprawy zapraszania honorowych obywateli na uroczystości, to
są zapraszani. W tym roku 11 listopada wypadał w sobotę i stąd umknęła ta sprawa.
Pan Bogusław Łazik przekazał życzenia, które wpłynęły do biura Rady od : PSP Przedmość,
PSP Nr 2 w Praszce, Stowarzyszenia Nasza Szansa.
Pan Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne.
Pan Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki również złożył życzenia świąteczne wszystkim
obecnym w imieniu własnym i pracowników Urzędu Miejskiego w Praszce.
Ad 16.
Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce stwierdził, że wyczerpany
został porządek obrad i wypowiedział formułę „ Zamykam XXIII/2016 sesję Rady Miejskiej w
Praszce”. Podziękował wszystkim za aktywny udział w obradach.

Protokołowała
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Koziołek

Bogusław Łazik
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